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OPINIA NIEZALEZNEGO BIEGI,EGO REWIDENTA
Dla Rady Fundacji i Zarzqdtt

FUNDACJA ,,Na ratunek dzieciomz chorobQnowotworowg"
we Wroclawiu
Przeprowadzili3mybadanie zal4czonegosprawozdaniafinansowegoza rok 2010 Fundacji
,Na ratunekdzieciom z chorob4nowotworow{' we Wroclawiu z siedzib4 we Wroclawiu,
ul. O. Bujwida42, na kt6reskladasiQ:
l. wprowadzenie
do sprawozdania
finansowego;
2. bilans sporzqdzony
nadzief 31grudnia2010roku,kt6rypostronieakt).wowi pasyw6w
zamykasiesumq:
t5 152 120,12zt,
3. rachunekwynik6w za rok obrotowyod I stycznia2010roku do 31 grudnia2010roku
wykazujacyzysknettow wysokosci:
4 276944.22zl.
4. dodatkoweinfonnacje i obiaSnienia.
Za spotzEJzetie zgodnego z obowi4.zuj4cymiprzepisami sprawozdania finansowego
oraz sprawozdaniaz dzialalno6ciodpowiedzialnyjest Zarz4dFundacji ,,Na ratunekdzieciom
z chorob4nowotworowe''
we Wroclawlu.
Zarz4d Fundacji ,,Na ratunek dzieciom z chorobA nowotworow4,, we Wroclawiu jest
zobowi4zany do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe spelnialo wyrnagania
przewidziaiew ustawiez dnia29 w[€lnla 1994r. o rachunkowosci
(Dz. U. z 2009r. Ni152,
poz. 1223,z p62t zn.), zwanejdalej ,,ustawao rachunkowosci,,
omz w Rozporzadzeniu
MinistraFinans6wz dnia 15 listopada2001r. w sprawieszczeg6lnych
zasadrac-hunkowoSci
dla niekt6rych jednostek niebQd4cychsp6lkami handlowymi (Dz. U. m 137, poz. 1539
zp6h. ^n.).

Naszym zadaniembylo zbadaniei wyrazenie opinii o zgodno6ciz wymagaj4cymi
zastosowania zasadami (polityk{ rachunkowoSci tego sprawozdaria frnansowego
onz czy tzetehie i jasno przedstawiaono, we wszystkich istotnych aspektach,sltuacjQ
majetkowq i finansowA jak tez wynik finansowy jednostki oraz o prawidlowosci ksi4g
rachunkowychstanowi4cychpodstawgjego sporz4dzenia.
Badaniesprawozdania
pzeprowadzili6my
finansowego
stosouniedo posta[owien:
1. rozdzialu7 ustawy o rachunl<owoici,
2. kajowych standard6w rewizji finansowej, wydanych pzez Krajow4 RadE Bieglych
Rewident6w
w Polsce.
Badanie to zaplanowalismyi przeprowadzilismyw taki spos6b, aby uzyskad rac.jonaln4
pewnos6
pozwalajecqna
wyraZenie
opiniio sprawozdaniu.
W szczeg6lnoSci
badanie obejrnowalosprawdzeniepoprawnoScizastosowalejprzez
FundacjEpolityki rachunkowo6cir ztacz4cychszacutt6w, sprawdzenie- \N Wzewaitajqcej
mierzew spos6bwFywkowy - dowod6wi zapis6wksiggowych,z kt6rychnlmikaj4liczby
i informacje zawate w sprawozdaniuhnansowym,jak i calosciow4 ocenQsprawozdania
finansowego.
Uwazamy,2ebadaniedostarczylowystarczaj4cejpodstary do wyra2eniaopinii.
Nasz)anzdaniem,zbadanesprawozdaniefinamowe we wszystkichistotnychaspektachl
a) przedstawiarzetelniei jasno wszystkieinformacje istotne dla oceny s),tuacjifinansowej
i maj4tkowej Fundacji ,,Na ratunek dzieciom z chorob4 nowotworowe'' we Wroclawiu
na dzieri3l grudnia2010r.. jak te2jej wl.nikufinansowego
za okes od 01 stycznla2Ol0r,
do 3l grudnia20l0
roku;
b) sporzAdzonezostalo, zgodnie z wynagaj4cymi stosowania zasadami rachunkowodci
oraz na podstawieprawidlowo prowadzonychksiqgrachuntowych;
c) jest ono zgodnez wplywaj4cymi na tre6i sprawozdaniafinansowegoprzepisamiprawa
i postanowieniami Statutu Fundacji ,,Na ratunek dzleciom z chorcbq nowotworow4-,
we Wroclawiu.
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RAPORT
uzupelniaj4cyopinipz badaniasprawozdaniafinansowego
na dzieri3l grudnia 2010roku
FUNDACJA ,,NA RATUNEK DZIECIOM Z CHOROBA
NOWOTWOROWA'
z siedzibawe Wroclawiu

Badaniezostaloprzeprowadzone
na podstawieumowy zawartejlv dniu 24.05.2011r.
pomiqdzy badan4jednostkq a Agencj4 Bieglych Rewident6w "TAX - 2 Sp. z o.o.
\a'eWroclawiu, ul. Gruuwaldzka 90, upisan4 na listQ podmiot6w uprawnionych do badania
sprawozdanfinansowychza numerem457.
Badaniezostaloprzeprowadzoneprzez bieglegorewidentaMariq Kwiatkowsk%tu ewidencyjny
2119,kluczowegobieglegorewidentaw rozumieniuart. 2, pkt 5 ustawyz dnia0j mda 2009t.
o bieglychrewidentach
i ich samorz4dzie
... (Dz.U. i.lr'l7 z 2009r., poz. 649).
Zar6wnopodmiotuprawniony,
jak i przeprowadzaj4cy
w jego imieniubadanielluczowy biegly
rcwident stwierdzajto2e pozostajqniezaleini od badanejjednostki, zgodniez afi.56 ustawy
o bieglychrewidentach.

A. CZ4SC OG6LNA
I. Daneporzqdkowei inforrnacjewstppne.
1. Badanieprzeprou'adzono
w siedzibieFundacjiwe Wroclawiuprzy ul. O. Bujwida42.
2. BadanaFundacjapowstalaw1991roku. Wpisudo KrajowegoRejestruS4dowego
dokonano
za numercm0000086210,zgodnie z postanowieniem
SAdu Rejonowegodla Wroclawia_
Fabrycznej,
VI WydzialGospodarczy
KRS z dnia31.07.2002
r.

/

Raportz badaniasplg)lazdania-finansoweeo
nadziert3l g:tudltia20I0 r.

3. Przedmiotem
dzialalnosci
Fundacjijest:
. zagwarantowariedzieciorn chor),'rnna nowotwory mozliwosci korzystaniaz wszystkich
6wiatowych
osiqgniq6
ontologrr;
. wszechstronna
pomocdzieciomdotknierymchorob4nowotworow4i ich rodzicom;
. dzialaniana rzecz utzymania wysokiego sta[dardu onkologicznegowiedzy fachowego
personelumedycznegopracuj4cegoz dzieCmichorymi na nowotwory;
o podnoszeniepoziomu spolecznej wiedzy o epidemiologii dzieciEcych nowotwor6w,
o znaczenir ich wczesnego wykywania, o mozliwosciach ich wyleczenia
orazo Srodowiskowych
zagrozeniach
nowotworami.
4. Fundacja
nie prowadzidzialalnodci
gospodarczej.
5.Funduszstatutowyjednostkinadzieri31.12.2009r.nynosil'1
680534,41
zr.
W 2010 r. stan funduszuzostalpowipkszonyo kwotq 2549602,00 zl, stanowiec4wynik
za2009r. Na dziefi31.12.2010
r. findusz statutonyw)'nosill0 230 136,41zl
6. ZarzqdFundacj
i na dziei 3l .12.2010r. przedstawial
siQnastepuj
eco:
- PrezesZanqdn- Agnieszka
Aleksandrowicz,
- WiceprezesZarz4duds. medycznych- Krzysaof Kalwak.
7. Rejestacja podatkowa w zakesie podatku od towar6w i uslug zostala dokonanadecyzje
NaczelnikaUrzQduSkarbowego
WroclawStareMiastoz dnia 19.06.!997t. Numeridenwfikacii
podatkowejjest nastQpuj
4cy:
NIP 8971401 390
8. Numerstatystyczny
w systemieREGONj estnastQpuj4cy
:
931533690
9. Sredniorocznezatrudnieniew okesie badanym wynioslo 4,42 etatu i nie uleglo zmianie
w stosunku
do popzedniegookresu.
10. Sprawozdanie
finansoweFundacjina dzieri 31 grudnia2009 roku podlegaloweryfikacji
przezAgencjQBieglychRewident6w,,TAX- 2', Sp6tkaz o. o., L16raw dniu 16 lipca2010r.
wydalaopiniQbez zastrzezeio prawidlowoscisprawozdadafmansowegoza 2009rok.
Bilaas na dzieri 31.12.2009roku wykazlwal po stronie aktyw6w i paslr6w
sumy
bilansowe
w kwocie
ll 319 153.,18
zt.
Rachunek
wynik6wzamykalsiqzyskiemnettow kwocie
2 54q602,00zl.
Sprawozdanieza 2009 rok zostalo zatwierdzoneUchwal4 nr l1l2010 Rady Fundacji z dnia
29 matca 2010 r. Sprawozdanieflnansou'e zostalo zatwierdzoneprzed teminem zawarcia
umowyo weryfikacji.
11. Badanie.m
niniejszynobjqto:
. ksiQgi
rachuntowe
zaokresod 1.01.2010
r. do 31.12.2010
r. ,
. bilanssporz4dzony
na dzieri31.12.2010
roku wykazuj4cypo stronieaktla{6wi pas}ai6w
obrotyw kwocie
lS 152120,12zl,
. rachunekwynik6w za 2010rok zamykaj4cy
siqzyskiemw kwocie
4216944,22z;1,
. infomaciQdodatkow4za 2010rok,
sporz4dzone
zgodniez przepisami$ 3 rozporz4dzenia
z dnia 15 listopada2001 r. w sprawie
szczeg6lnych
zasadrachuntowo3ci
dla niekt6rychjednostek
niebQd4cych
sp6lkamihandlowymi,
nieprowadz4cych
dzialalnodci
gospodarczej
(Dz.tJ. r 137,poz. 1539zp62t. nn.).
AgencjaBeglych Reuidentoa, tAX-2 sp. z o.

Raport z badania sprawozdania.finansaweqo nq dzien 3I Erudnia 2010 r-

Sprawozdanie hnansowe podlega obowiq,zkowi badar.ia ptzez bieglych rewident6w,
na podstawieprzepis6wrozporz4dzenia
Ministra Finans6wz dnia 23.12.2004r. w sprawie
obowi{zkubadaniasprawozdaffinansowychorganizacjipoz}tku publicznego(Dz. U. nr 285,
poz.2852).
12.Badanie przeprowadzonezostalo w czgsci metod4 wyrywkowfu st4d, a takze z uwagi
na ograniczeniawlaSciwekazdemusystemowikontoli, nie jest mo2liwe uniknigcie ryzyka,
i2 pewnenieprawidlowoScimogly zostadnie wykryte.
13.Nie stanowiloprzedmiotubadaniawykrycie i wyjaSnieniezdarzei podlegaj4cych
Sciganiu,
takichjak przestQpstwa
i naduzycia,a takze nieprawidlowosciwyst€puj4cychpoza systemem
rachuntowoici.
14.KierownictwoFundacjiudzielilokluczowemubieglemurewidentowiinformacjiniezbqdnych
do sporzqdzenia raporhr i wyrazenia opinii, co zostalo potwierdzone stosownym
oswiadczeniemZarzqduFundacji.
15.Niniejszy raport zostal opracowanyprzez kluczowegobieglegorewidentana podstawie
rewizyjnej dokumenlacji roboczej, wymaganej ptzez kralowy standardrewizji finansowej,
z uwzglgdnieniem:
- stosownych
pr6bbadawczych,
w tym pozycjidominuj4cych
kwotowo;
- poziomuistotnosciustalonego
dla sprawozdania
finansowego;
- zawodowego
os4duzgodnoSci
zdarzerigospodarczych
z operacjami
ksiqgowymi;
- w zakresie rozliczei podatkowych raport obejmuje badanie stanu rozrachunk6w
i ich zgodnosiz danymideldarowanymi
przezbadan4jednostkp.

B. ANALIZA DZIAI,ALNOSCI FUNDACJI ,, NA RATUNEK DZIECIOM

z cHoRoB,\NowoTwoRow4"

W 2010 roku Fundacjanie prowadziladzialalnoScigospodarczej.
Fundacjajest organizaqq
pozarzqdolv4prowadz4c4 dziala.lnoii po2]'tku publicznego w rozumieniu usta\ay z dnia
24 kwietnia2003roku o dzialalnoSci
po2ltku publicznegoi wolontariacie(Dz.IJ. w 96,poz.
873zp6 . zm.).
Przychody
Fundacjipochodzilyw 2010rokuze zbi6reki imprezpublicznych,
dar6w,dotacji.
Dare dotycz4ceprzychod6w, koszt6w oraz osi4gniQtegowyniku na dzialalnojci statutowei
przedskwia
DoniTsza
labelal

Tredi

2008r.

2009r.

2 0 1 0r .

Dynamika
(4:3)

L

2.

3.

4.

5.

Przychodyz dzialalno3ci
statutowej
KosztydzialalnoSci
statutowei
Wynik na dzialalno6cistatutowei
Pozostale
kosztyadministtacyine
pzychody
Pozostale
AsencjuBteglychR"widemdh, TA,\-2 sp. z o.

5 198.3
| 103.2
3 495.1
273.2
0.1

4 493,s
1698,7
2 794,8

6 525;7
2 031.3
4 494.4

546,8

66'7.8

141

38',7.s

14\ ))

119.57
160,81
122,12

Raportz badaniaspl!ry94!gak!:fr4q4!q!9sa 4qJlzlgtj-llsrudnia 20I 0 r.

Pozostale
koszty
Przvchody
finansowe
Kosztv flnansowe
Wynik finansowyog6lem

4.0
139,2

3 361,2

293,6
2 549,6

306.8
370.1
4 276,9

126.05

2t;73
16',7,74

c. cz4scszczEcolowA
I.

PRAWIDI,OWOSC I RZETELNOSCKSIAG RACHUNKOWYCH

1. Zasady
prouadzenia
rachunl<owoici.
prowadziksiEgirachunkowe
l l. Fundacja
w oparciuo przepisyustawyz dnia29 wrzesnia1994
r, o rachunkowosci(tekst jednolity: Dz. U. m 152 z 2009 t., poz. 7223 ze zmiarLal.']'i)oez
tozporzqdzeria
Ministra Finans6wz dnia 15 listopada2001 w sprawieszczeg6lnych
zasad
jednostek
rachunkowoScidla niekt6rych
niebQdAcych
sp6lkamihandlowymi (Dz. U.
nr
137, poz.1539z p62n.zn.)
1.2.Prowadzenie
rachunkowo$ci
i ewidencjipodatkowejzostalopowiezone:
. Biuu Rachunkowemu
JB Sp6lkacywilnaz siedzib4we Wroclawiu do dnia30.06.2010
r.;
. Biuu Rachunlowemu Elzbieta Karagieorgopuluz siedziba we Wroclawiu - od dnia
0 1 . 0 7 . 2 0r1. 0
jednostcestosowany
1.3.W badanej
byl:
- do dnia 30.06.2010r. systemfinansowo-ksiqgowy
FK v.5.36 Pracouni Komputercwej
INFOMAT.
- od dnia01.07.2010
r. systemfinansowye-novaFimy SONETASp.z o.o.z Krakowa.
Systemy finansowo - ksiEgowe s4 prawidlowe z punttu widzenia przepis6w ustawy
o rachunkowojci- zapewniaje\aydrukzestawief obrot6w i sald,kont ksiegi gl6wnej Gyntetyka),
ksi4g pomocniczych(analityka),zestawief obrot6w i sald, na koniec kazdego okesu
sprawozdawczego. Dzienniki obrot6w w kazdym okresie byly zgodne z obrotami
w pos.,czeg6lnych
okresachoraznarasLaj4co.
1.4.Dla Fundacji,Naratunekdzieciomz chorob4nowotworow4"ustalonorok obrotowy,kt6ry
pokrl'ua sig z rokiemkalendarzowym.
2. Metody wyceny akt).w6wi pasyw6worazprzychod6wi koszt6wprzyjgte do stosowania:
jest zgodnie z Rozporz4dzeniem
2.1.Rachunekwynik6w sporz4dzany
Min. Fin. z dnia
15listopada2001r. w sprawieszczeg6lnych
zasadrachunkowosci.
2.2.Fmdacjaprowadziewidencjqkoszt6wdzialalno6ci
podstawowej
w ukladzierodzajowym.
2.3. Srodki trwale wyceniane sq w cenie nabycia. Dla Srodk6whwalych o wartogci powy2ej
3 500,00 zl do naliczenia umorzeniai amortyzacjiprzyjQto stawki amortyzacyjnewynikaj4ce
z \stary z dnia 15.02.1992
r. o podatkudochodonymod os6bprawnych(Dz. U. z 2000r. nr
54,poz.654z p6in. zn ). Srodkitrwaleumarzane
s4wedlugmetodyliniowej.Skladnikimaj4tku
o pzewidywanym okesie tultkowania nie przekraczaj4cymjednego roku oraz wartosci
poczqtkowejnie pzekraczajqcej500,00zl zaliczate sqdo kosztuzakupumaterial6ww miesi4cu
oddaniado uzytkowania.
Do 6rodk6w lrwalych zalicza siQ r6wniez Srodki trwale zakupione ze $rodk6w Fundacji,
ptzekzarTedo uz)tkowania na podstawieumowy uzyczeniado szpitala i kliniki. Amorryzacja
AgencjaBieglychRewident6 i 'T,Lt-2" sp. z o. o.

Rapqlz !4dqaislplsllpzdanialiw!9y9gpJ14tL!ctL3lEr!!!atq2! 10 /.
tych skladnik6w maj4tkowych dokonywanajest jednorazowo w miesiAcu puekazar a ich
uz],tkownikowi,w ciQzardzialalnoscistatutowej.
2.4. Naklady na Srodki twale w budowie wycenia sip wedlug cen nabycia orM kosztu
w).tworzenia.
2.5. Udzialyw innychjednostkach
wycenianes4wedlugcenzakupu.
2.6. Fundacja nie posiada zapas6w matedalowych. Materialy zakupywaneprzez Fundacjq
obciazajQkosztyadministracyjnei koszty dzialalno6cistatutowejw daciezal-upu.
2.7 Nale2noici wycenianes4 wedlug kwoty w)rynagajqcejzaplaty.Nale2noScii zobowiqzania
oraz SrodkipieniQznewlaazone w walutach obcych, na dziei bilansowy wycenianes4 wedlug
Sredniego
kursuNarodowego
BankuPolskiego.
2.8. SrodkipieniQ2ne
wycenianes4wedlugwartoicinominalnej.
2.9. Zobowrlzaniawycenianes4wedlugkwot wymagajqcychzaplatyw dniu bilanso\rym.
3. Rozliczenia rniqdzyokesowe oftz rczefi\y na zobowiqzania wyceniane sA wedlug
rzeczywiScie
poniesiolychwydatk6wprzewidlwanychkoszt6wdo poniesienia.
4.
Prawidlowo66 funtcjonowaria FzyjQtych zasad rachunkowo3ci oraz ich zgodnoSi
z obowi4zuj4cymi
przepisami
prawabylapEedmiotembadaniair6dlowego.
5. Zasadyprowadzeniainwentaryzacjiskladnik6wmaj4tkowych.
W okesie objetymbadaniempueprowadzonazostalainwentaryzacja(rodk6w pienig2nych
w kasie wedlugstanuna dzieir31.12.2010
r. Bieglyrewidentnie uczestniczyl
w inwentaryzacji,
zewzgl€du na p6zniejszy termin zawarciaumouy o badaniespEwozda.niafinansowego.
6. Na podstawieprzyjQtegopoziomu istotnoSciustalonegoodpowiedniodla istniej4cego
stopniaryzyka, mozna stwierdzii, 2e zweryfikowanesprawozdanieprzedstawiawla6ciwy obraz
j ednostkiorazstanufinarsowegoi maj4tkowego
dzialalnosci
na koniec2010roku.

II. RZETELNOSCI POPRAWNOSC
UJECIAPOSZCZEGoLNYCH
SKI,ADNIK6W
MAJATKOWYCH - AKTYW6W ODR4rir,lrp Ola ruZnEJ cRupy BILANSOWEJ

A. AKTYWA TRWALE
L Wartoici niematedalnei prau'ne

5 562447,80
| 4t7,50

Na polvyzsz4 kwotQ sklada siq wartoSi zakupionego oprcgramowania. Saldo zgodne
z ewidercjAksiQgowq
W ci4gu 2010 roku wartoii brutto wartoici niematerialnychi
prawnychnie uleglazmianiei wynosina d2iei31.12,2070
t.
64 189,00

Age cja Bieglych Rev,identdv,'TAX-2" sp.z o. o.

Rapg42badaniasplqlgzdania-fi ansowega
\4JLiqt-llslljdnia 20I0 r.
Zmianastanuamoflyzacjiskumulor.ranej:
Stanna BO
ZwiQkszenie- amortyzacjaza 2010r.
Stanna31.12.2010
r.
Saldoprawidlowe.
IL Rzeczoweaktywatwale

60 179,00
2 592,50
62',7'71,50
4 481593,14

Kwota powyzszastanowiwafiosi netto Srodk6wtrwalych na dzieit bilansowy i ustalonazostala
w om6wionyponizejspos6b:
- wanoSipocTalko\
a
7 732981,88
- rlnorzer)ie
3 3l3 134,94
- wartos6netto
4 419 848,94
- Srodkitrwalew budowie
61'144,20
razemfzeczo'i'eaktywatrwale
4 481 593,14
Rzeczowy maj4tek trwaly jest wyceniany wedlug ceny nabycia pomniejszonej
o dotychczasowe
umolzenie.
W toku badada stwierdzono,Ze istotne zmiany stanu rzeczowegomajErkutwalego zostaly
zweryfikowane
i odniesione
do dokumentacji
Zr6dlowej.
Amortyzacja
Srodk6wtrwalych
14032r;78
Amortyzacja
wartosciniematerialnych
2 592,50
tazem
142914,28
obci4zyla:
- koszty dzialalnodciadministracyjnej
2626s,s9
- kosztydzialalDoscistatutowej
116648,69
IV,

Inwestycje dlugoterminowe

| 079437,16

Dotycz4:
. nab)'tych w 2008 roku udzial6w w sp6lce ,,Na ratunek dzieciom
z chorobqnowotworow4''
Sp6lkaz o.o.Fundacjaobjgla100%udzia16w,
tj. 1000udzial6wpo 50,0021.
. nab)'tych jednostekuczestnictwa
w IDEA PREMIUM Specjalistyczny
Fundusz Inwestycyjny Otwany Zwykly, wycenionych na dzieri
bilansowywedlugceny rynkowejna dzieri31.12.2010
r. Saldozgodne
z potwierdzenien
IDEA TFI na dzief 31.12.2010
r.

| 029437,16

B. AKTYWA OBROTOWE

9 581 784,82

l. Zapasy

50000,00

nie wystQpuj4

II. Nalezn66ci
k6tkoterminowe

16989,67

Dotycz4nale2nosciz tltulu rozachunkdw krajowych z t]4ulu kaucji i nadplatzobowiqzaf.
Saldaprawidlowe,wynikaj4 z dokumentacjiksiqgowej.Do dnia badaniazostalorozliczone
64% saldana dzieribilansowy.
III. Inwestycjekr6tkoterminowe

Agencja B iegbch Rewident'\|

9 564'795,15

sP. z o. o,

RapOlLzbgelania suqllgzdania

finansowegg 4sJbiefl 3I q!!!!t!ia 201 0 r.

Powyzszakwota dotyczy 6rodk6wpienieznych
w qryn:
- Srodkipieniq2ne
w kasie
2 005,30
- Srodkipieniqznena rachunkachbanlowych biez4cych
192789,85
- SrodkipieniQznena rachunle bankowym- depoz),ty
9 370000,00
Stan Srodk6w pieniE2nychw kasie zostal potwierdzony inrentaryzacj4 Saldarachunk6w
bankowychzostalypotwierdzoneprzezoddziatybank6w
Wycena6rodk6wpieniQznychdokonywanaj estwg wartoScinominalnej.
C, Krdtkoterminowerozliczeniamipdzyokresowe

7 887,50

Dolyczqrczliczanychw czasiekoszt6wubezpieczeri.Saldoprawidlowe.
AKTYWA RAZEM

rs r52120,12

I.
RZETELNOSC I POPRAWNOSCUJ4CIA POSZCZEG6LNYCH
SKI,ADNIKoW PASYW6W ODR4BME DLA KAZDEJ GRUPY BILA]\SOWEJ
A. FUNDUSZEWI,ASNE

14507080,63

I.

10230136,41

Funduszstatutowy

Funduszstatlrtowyw 2010roku zwiqkszylsiQo kwotQ 2 549602,00zl, tj. o q,nik
finansowyza rok 2009.
lL

Wlnik finansowynetto

4 )16044.)'.)

l.
NadwyZkaprzychod6wnadkosztami
4 276 944,22
Prawidlowoi6ustaleniawynikufinansowego
zabadanyrok, zostanieom6wionaw czQ3ci
IV
niniejszegorapofiu, dotycz4cejrachunkuwynik6w.
B,

Zoltowi4zania i rezerwy na zobowiqzani^
I. Zobowi4zaniadlugoterminowe
II. Zobowi4zania
kdtkoterminowe

Na kwotQzobowi4zaf kr6tkoterminowychskladaj4siq zobowi4zaaia:
a) z tltulu dostawi uslug
b) z tltulu podatk6w,cel, ubezpieczefi iryrychdwiadczeri

645 03g,4g
nie wystEpuj4
157541,3g

107481,65
7 603,64

c) rozliczeniakont imiennych
42 456,09
Saldaprawidlowe,zgodnez ewidencjq ksipgow4 Do dnia badaniazobowi4zaaiaz
ftulu
uslugorazzobowiezaniabudzetowezostalyw caloscirozliczone.
AgencjaBieglychRewidentdw'TAX-2" sp.z o. o.

Rapgllzbsdsnia splqygzdaniafrls4lpy,ego na dzien3l erudnia2010 r.

3. Fundusze
specjalne
IV. Rozliczenia
miqdzyokresowe

nie wyst€puj4
48',1498,11,

Dotycz4 otrzlmanej dotacji z Urzedrr MarszalkowskiegoWojew6dztwa Dolnosl4skiego
ze Srodk6w PFRON na dofinansowanie rob6t budowlanych, dotycz4cych obielt6w
sluzAcych
rehabilitacji(Umowanr DS - Nn922l09 z dnia 10 sierpnia2009r.) rozliczanej
w czasiew wysoko{ci
naliczonego
umorzenia.
PAST.WARAZEM

15 152120,12

IV. RACHUNEK WYNIK6W ZA OKRES OD 01.01.2010
r. Do 31.12,2010
r.
A,

Przychodyz dzialalnoscistatutowej
Okes ubiegly
%

6 525699,06
4 493472,62
r45,23

PEychody okreslonestatutem
6 525699,06
w tym:
- Przychodyz dzialalnoscinieodplatnejpoz)'tkupublicznego
6 449820,80
Na powyzsz{ kwot€ skladajesiQotrzymaneptzychodyz dzialalnoscistatutowejw formie:
. darcw\znylyo zpodatku dochodowego
4 912020,95
. darowiTn
nakontaimiemedzieci
50091s,08
. darowiznod os6bfizycznych i prawnych
709799,02
. darowiznna budowqnowej kliniLi
44 634,67
. przychod6wz koncert6w,imprezmasowych,kwest i innych
282451,08
Saldozgodne z ewidencjAksiQgow4
- Ptzychodyz dzialalnogciodplatnejpo2).tkupublicznego

'7
5 8',18,26

Dotycz4 odplatnosci todzicow za wynajem mieszkan, przychod6w z tltutu najmu
pomieszczen
naprzychodniQ.
B.

Kosztyrealizacjizadai statutorrTch
Okresubiegly
%
Koszty realizacji zadaristatutowychdzialalnoscinieodplatnej
po{1]<upublicznego

Dotycz4poniesionychkoszt6wna realizacjqzadaiistatuto\,\rych
dzialalnoscij
r pomocind;.raddualnldla dzieci z kont imiennych
. dofinarsowaniekliniki - leki, serwisurz4dzef
o dofinansowaniekliniki - zakupSrodk6wtrwalych i w)?osazenia
. kosztyorgarfzacji imprez masowych
. kosztyremont6wkliniki
AgencjaBieglychRewident'w 'TAX-2" sp. z o.

2 031320,04
| 698665,3',1
119,58
| 817540,62
884865,88
13'7027,02
35280,03
1 44 5 3 , 1 8
78 391,55

Raport z badafiia sprawozdania finanso jego rqlbiefr

.
o
.
.
r
.

3lEudnia

2010 /.

kosztyutrzymaniamieszkaiido czasowegopobltu, Domu Nadziei
rozw6j naukowykadry
budowa nowej kliniki
darowzny
badaniaprofilaktyczne
inne
Koszl-Jrcalizacji zadaiistatutowychdzialalnosciodplatnej
poz)'tkupublicznego

C.

Wynik finansowyra dzialalno5cistatutowej
Okes ubiegly
"^

D.

Kosztyadministracyjne
Okes ubiegty
%

t09125,39
57'774,46
4299t4,20
I 200,00
7 365,37
62 143,54
2r3 779,42
4 494379,02
2 794807,25
160,81
66783922
546833,63
r22,13

w tym:
- zuzyciemate al6w i energii
32974,74
- uslugiobce
266860,57
- podatki i oplaty
608,00
- wynagrodzenia
orazubezpieczenia
spoleczne
i inneSwiadczenia
334009,44
- amortyzacja
26265,59
- pozostale
7l20,gg
Koszy rrynagrodzef ustalonoprawidlowo i kompletnie.Podstawaur),nagrodzefdo ustalenia
wysokoSci skladek na ubezpieczeniaemer)talne, rentowe i wypadkowe, jak r6\rniez
na FunduszPracy i FunduszGwarantowanychSwiadczenpracowniczychjest prawidlowa.
Pozostalekoszty rodzajoweujQtow sprawozdaniufinansowyrnprawidlowo i kompletnie.
E.

Pozostaleprzl'chody

Na powyzsz4
kwotQskladaj4siq:
' otzymara darowizna(mieszkanie)
- z tozhczeimigdzyokresowych- dotacjaw wysokoscinaliczonego
umotzenia
- przych6dze sprzedazy
mieszkania
- pozostale
F.

Pozostalekoszty

uoryczal
- pzekazarejda(owiznydo SPSKr I w postacisprzQtu
medycznego
- koszt6wspzedazymieszkania
- koszt6wdotyczAcychzawanejugody
- pozostalych
koszt6w

AgencjaBiegbch Rewidenti\| '7.4,Y-2"sp.z o. o.

387563,10
200000,00
12501,89
175000,00
6l,21
306801,61
55990,00
20046s,96
50000,00
345,65

Rapofi z badania swdrrozdania fin.msowego na dzieil 3I glulttia 2010 r.

G.

Przychodyfilansowe

370 156,92

Dotycze:
- odsetekod Srodk6wpieniQznych
- zysk6wz funduszyinwestycyjnych
- pzychod6w z t)'lulu wycenyna dzieribilansowyjednostekuczestnictwa
w f,rnduszachinwestycyjnych
H

2'7'7646,09
43 0'73,67
49 437,t6

Kosztylinansowe

513,93

Dotyczeujemnychr62nickursowych.
L

Wynik finansowybrutto na caloksztalcie
dzialalnosci
Okes ubiegly
vo
Wynik zdarzei nadzs.l'czajnych

K. Wynik finansowyog6lem
Okresubiegll
%

V.

4 276 94422
2 549602,00
167,74
nie rystppuje
4 276944,22
2 549 602,00
167,74

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Fundacja sporz4dzila na dzieri 31 gudnia 2010 roku informacjp dodatkow4
do sprawozdaniafinansowego,zgodnlez att.48 ustawy o rachunkowojci oraz przepisami$ 3
ust.6 rozporz4dzeniaMinista Finans6w, Informacja zawiera wszystkie dane i wyja3nienia
niezbednedo prawidlowego pEedstawienia s1'tuacji maj4tkowej, wyniku finansowegoomz
rentownosci
Fundacjiza okes od dnia01.01.201
0 r. do dnia3 1.12.2010r.
Dane zawartew informacji wynikajq z ewidencjiksiqgoweji pozaksiEgowej,
sA zgodne
ze stanemfaktycznymoraz z danymipozostalychskladnik6wsprawozdaniafinansowego.

vI.
SPRAWOZDANIE Z DZIAI,ALNOSCI ORGANIZACJI POZYTKU
PUBLICZNEGO

Na dziei 31.12.2010r. Zarz4dFundacjiopracowalsprawozdanie
z dzialalnoSciorganizacji
pozltku publicznegoza okes od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. Spmwozdadezostalo
sporzAdzone
zgodniez przepisami
rozporz4dzenia
Minista Sprawiedliwosci
z dnia0g.05.2001
r.
(Dz. U. nr 50, poz. 529) w sprawieramowegozakesu spiawozdania
z dzialalnoSci
fundacji
i zawierawszystkieistotnezagadnieniadla ocenydzialalnosciFundacjiza badanyokres.

AgencjaBiegbch Reytidentdw'7,4X-2" sp.z o. o.

l0

Roportz badaniasprowozdafiia
finansowepo
n t dziert3lgrlrdfiia2010r.
D. USTALENIA KO ICOWE
Podsumowanie
wynik6w badalia zawieraopinia, bpd4caodrgbnymdokumentem.
Raport niniejszy zawiera kolejno ponumerowanych1l ston podpisanychprznz ](llczowego
bieglegorcwidenta.
Integraln4
czEii dokumenlacjistanowiq
o bilansna dzief 31.12.2010
roku,
. rachunek
wynik6w za okes od 01.01.201
0 r. do 31.12.2010
r.,
o informacjadodatkowado sprawozdania
finansowego
za okresod 01.01.2010
r.
do 31.12.2010
rok.
. sprawozdaniez dzialalnosciorganizacjipo2ytkupublicznego.
///-

MariaKwiatkowska
nr ewid.2tt97fJ
/

Kluczowy bieghj rewidentprzegowadzaj4cybadaniew imieniu
AgencjiBieglychRewident6w,,TAX-2,'Sp.z o.o.we Wroclawiu
podmiotuprawnionydo badaniasprawozdarifinansowychnr 457

CzlonekZazadu
.-tftDt

Irena PIdtka-Janiszewska
Nr ew.3312

N

Wrcolaw,7'7czerwaa2011r.

AgencjaBiegb'chRev'ident614'TAX-2" sp. z o. o.
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